Warszawa 16.02.2022 r.

AZS WINTER CUP 2021/2022
18.02.2022 r. – ZAWOJA, MOSORNY GROŃ
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2
1.

V eliminacje AZS Winter Cup 2021/2022 odbędą się 18.02.2022 r. w Zawoi na stoku Mosorny Groń.

2.

W ramach zawodów odbędą się także Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza. Komunikat oraz regulamin
AMWiM znajdują się tutaj: https://azs.waw.pl/amw/narciarstwo-alpejskie/

3.

Program zawodów:
Czwartek 17.02.2022 r. (biuro zawodów)

19.30 – 20.45 Weryfikacja
21.00 – 21.30 Odprawa techniczna* (losowanie)
* tylko dla kierowników ekip

Piątek 18.02.2022 r.

8.30 – 8.55 Oglądanie trasy
9.00 – 11.00 Slalom gigant
12.00 – 14.00 Slalom
ok. 30 min. po zakończeniu zawodów Ceremonia wręczenia nagród

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu z przyczyn obiektywnych (ew. zmiany będą ogłoszone podczas odprawy
technicznej).

4.

Biuro zawodów będzie zlokalizowane w budynku stacji narciarskiej PKL Mosorny Groń.

5.

Do biura zawodów wstęp ma wyłącznie jeden przedstawiciel danej uczelni / ekipy.

6.

Przypominamy, że warunkiem udziału w zawodach jest wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do organizatora
oświadczenia COVID-19 https://wintercup.pl/wp-content/uploads/2021/12/2122_wintercup_covid_oswiadczenie.pdf

7.

Prosimy o zapoznanie się z Procedurą COVID-19 AZS Winter Cup oraz procedurami obowiązującymi w ośrodku PKL
Mosorny Groń.

8.

Opłata za udział w zawodach wynosi 140 PLN od osoby – płatne gotówką w biurze zawodów do godz. 20.30 w dniu
17 lutego 2022 r. (dotyczy osób zgłoszonych w terminie). Istnieje możliwość zgłoszenia po terminie (najpóźniej do
godz. 20.00 w biurze zawodów) – w takim przypadku opłata za udział wynosi 200 PLN.
Uwaga! Będziemy pobierali kaucję za karnet w wysokości 10 PLN

9.

W celu otrzymania faktury na wpłatę reprezentant danej uczelni/klubu musi przedłożyć oświadczenie (druk dostępny
podczas weryfikacji), którym potwierdza że działa on w imieniu uczelni/klubu. Wystawienie FV jest możliwe tylko
i wyłącznie przy jednorazowej płatności gotówkowej za wszystkich uczestników, którzy chcą wystawienia FV na dany
klub/uczelnię. Szczegóły: https://wintercup.pl/wp-content/uploads/2020/12/2021_wintercup_faktury.pdf.

10. Przypominamy o obowiązku zakrywania nosa i ust, dezynfekcji rąk, zachowaniu dystansu społecznego.

Organizatorem AZS Winter Cup jest:
Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa,
tel./fax. (022) 827 28 63
www.wintercup.pl e-mail: wintercup@azs.pl
ALIOR BANK 12 2490 0005 0000 4530 8906 3811

